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تحميل البرامج والدوات المطلوبة للبدء في برمجة تطبيقات الندرويد

بسم ا الرحمن الرحيم

.وأتمنى أن تكون بداية خير لي ولكم جميعا�, هذه أول تدوينة لي في شبكة اندرودي عربي

 هنا سوف أدرج لكم السياسيات التي يجب تحميلها للبدء والشروع في عمل برمجة تطبيقات
.اندرويد

 ) :Android Studio( برنامج أندرويد استوديو : أول6 

 منصة لكتابة التطبيقات تسهل على المطورين كتابة الشيفرة المصدرية لتطبيقات أندرويد، كما تسمح
 للمطور بمعاينة هيئة تطبيقه على مختلف قياسات الشاشات بشكل فوري أثناء التطوير، وتسهCل

.تطوير التطبيقات متعددة اللغات

Android SDK toolsحزمة / بالتأكيد مدمج مع البرنامج 

اضغط هنا: للتحميل من مصدره الرسمي 

-android-studioيستطيع تحميل النسخة .. لهلنا في الدول المحجوب عنهم خدمات جوجل 
bundle-135.1339820-windows

اضغط هنا/ من رفعنا .. للويندوز 

 أو إنك ترى انك تحتاج إلى أحدث, أو لم يعمل الرابط, إذا ترى أن هذه النسخة باتت قديمة بالنسبة لك
:^فأكتب ذلك لنا في تعليق ليتم تحديث الرابط لنسخة توافق مزاجك . نسخة

 :JDK / Java Platform- منصة الجافا : ثانيا6 

 وبالتالي ل أتوقع أن برنامج, منصة جافا والتي تجعل جهازك يستطيع أن يقرأ التطبيقات بلغة الجافا 
.اندرويد استوديو سوف يعمل من دونها

اضغط هنا/ حمل آخر اصدار لها من موقعها الرسمي 

JDK 8. لقد رفعنا لكم نسخة نظام الويندوز.. للذين محجوب لديهم الموقع الرسمي

اضغط هنا/ بت  64لجهزة ويندوز 

اضغط هنا/ بت  32لجهزة ويندوز 

 برنامج الكليبس وحزمة الندرويد والجافا و اعطاء صلحيات, قديما6 كان يجب عليك تحميل أدوات كثيرة
.للجافا بالعمل

.ولكن الن جوجل قد هونت المر علينا

 وإن شاء ا على حسب عطائكم نعطيكم بقريب جديد قادم من. هذه التدوينة فقط لتحميل المطلوب
.وبالتوفيق لكم جميعا� أحبتي.. شروحات ودروس أكثر وأكثر 

........على بركة ا والسلم عليكم 
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http://www.mediafire.com/download/z526abov0c0f18a
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